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กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วดั 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจ
พ้ืนฐานงานประจ า งานตามหน้าทีป่กติหรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรี 
(Function Base) 

1. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2. การบูรณาการการท าางานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
3. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรือ

งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
4. การด าเนินงานตามกฎหมาย 
5. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี 
6. การด าเนินงานตามมาตรฐานสากล (International Standards) 

 
 
 

2 ตัวชี้วัด 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจ
ยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
Base) 

1. การด าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเร่ืองหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจาก

นายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการ 

4. การด าเนินการตามแนวปฏิรูปเร่งด่วน 6 ด้านของรัฐบาล 
5. การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

 
 

1 ตัวชี้วัด 
(+1 (ถ้ามี)) 

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพ้ืนที่/
ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
 

ไม่ประเมิน
องค์ประกอบนี้  

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 
(Innovation Base)  

กรณีที่ 1 ส่วนราชการที่มีการปรับปรุงคู่มือส าาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การ
อ านวยความสะดวกฯ จะประเมินความส าเร็จของการลดระยะเวลาการ
ให้บริการในคู่มือส าหรับประชาชนของส่วนราชการ หรือ 
กรณีที่ 2 ส่วนราชการที่ไม่มีการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความสะดวกฯ จะต้องเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
(1) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเร่ิมนโยบาย 

กฎหมายและกฎใหม่ ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์รวมทั้ง
ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็น
ย่านนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 

(2) นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้
พัฒนา และสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการหรือสร้าง
บริการใหม่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เช่น หน่วย
บริการเคลื่อนที่ การจดทะเบียนนิติบคุคลออนไลน์ การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ หรือแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการประชาชน เพ่ือเชื่อมต่อกับ 
Linkage Center ของกรมการปกครอง เป็นต้น 

(3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational 
Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบ
ใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลตอ่การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตัวชี้วัด 

5. ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1 ตัวชี้วัด 
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 

 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในระดับสากล 
 
พันธกิจ 
 ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ  MSTQ วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่า

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล 
 เสริมสร้างห้องปฏิบัติการของประเทศตามมาตรฐานสากล 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างรายได้ให้กับ SME และชุมชน 
 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต 
 พัฒนาให้เป็นศูนย์สารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในรูปแบบดิจิตอล 
 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปตัวชี้วัดของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

องค์ประกอบที่ 1  ประสทิธิภาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม 
                       หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรอื มติคณะรัฐมนตรี  
                       (Function Base) 

1.  ความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย 
      1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขัน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (WCY2019) 
      1.2 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและนานาชาติ 
      1.3 จ านวนผลงานวิจัย พฒันา และนวัตกรรมที่น าไปยืน่ขอจดทะเบียน 

2.  ความส าเร็จของการตรวจสอบและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
      2.1 จ านวนผูป้ระกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
      2.2 จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รบัการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 

องค์ประกอบที่ 2  ประสทิธิภาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ 
                       ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) 

1. มูลค่าผลกระทบทางสงัคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก 

2. การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

องค์ประกอบที่ 3  ประสทิธิภาพในการด าเนนิงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จงัหวัด กลุ่ม จังหวัด (Area Base) 

- ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - 

องค์ประกอบที่ 4  ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการและพฒันานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
                       ทรัพยากรบคุคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสูร่ะบบราชการ 4.0  
                       (Innovation Base) 

1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

1. การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล  
          หรือ มติคณะรัฐมนตรี หรือการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน (Function Base) 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและ

บริการตามมาตรฐานสากล 
2. เสรมิสร้างห้องปฏิบัติการ

ของประเทศตาม
มาตรฐานสากล 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสร้างรายได้
ให้กับ SME และชุมชน 

4. เสรมิสร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรในภาคการ
ผลิต 

5. พัฒนาให้เป็นศูนย์
สารสนเทศเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศใน
รูปแบบดิจติอล 

6. บริหารจดัการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผน 

12) ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

1. ความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศไทย 

1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขนั 
Scientific Infrastructure ของประเทศ
ไทยตามการจดัอันดับของ IMD 
(WCY2019) 

 

 

 

47 

 

 

48 

 

 

42 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
ค าอธิบาย 
 

 พิจารณาจากผลการจดัอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย IMD ในส่วนของอันดับความสามารถทางการแข่งขัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หมวด
ย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure)  

 การรายงานการจัดอันดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มีการเริ่มส ารวจมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ถึง 2018 โดยปัจจุบันส ารวจจากประเทศต่าง ๆ 63 ประเทศทั่วโลก
และมีการประกาศผลช่วงกลางปีของทุกปี ส าหรับประเทศไทยมีสมาคมการจดัการธุรกจิ (Thailand Management Association : TMA) เป็น Partnership 

เกณฑ์การประเมิน  

 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

อันดับ 42 อันดับ 40 อันดับ 38 

เง่ือนไข   

ผลการด าเนินงาน ประเมินในภาพรวมทั้ง วท. 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
  1.2 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวจิัย ท่ี

ตีพิมพ์และเผยแพร่ในประเทศและ
นานาชาติ 

46 
คะแนน 

29 
คะแนน 

54.50 
คะแนน 

 

ค าอธิบาย 
 

 พิจารณาจากผลคะแนนรวม จากการค านวณจ านวนผลงานวิจับบทความ หรือผลงานค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพรใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คูณด้วย
น้ าหนักคะแนนตามแหล่งที่ตีพิมพเ์ผยแพรต่ามหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ มีเกณฑ์ของน้ าหนักคะแนนตามแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร ่
 

ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้ าหนักคะแนน 
วารสารวิชาการนานาชาติที่มี Citation Index ที่มีฐานข้อมลูใน ISI 6  

Full Paper ที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นทีย่อมรับของ 
ส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.) 

4  

Proceeding International Conference โดยต้องมีการ Review ว่ามีคุณภาพ 3  
วารสารวิชาการระดับประเทศท่ีมี Citation Index ของในประเทศ สกอ. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
3  

วารสารวิชาการระดับประเทศ 1.5  
Proceeding ระดับประเทศ 1   

เกณฑ์การประเมิน  

 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

43.17 คะแนน  54.50 คะแนน  65.83 คะแนน 

เง่ือนไข  - 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
ผลการด าเนินงาน  

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

24 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เป้าหมายป ี62 - 7.5 - 1.5 6 9 - 3 - 12 17.5 14.5 
ผลการด าเนนิงาน - 7.5 - 1.5 6 9 - 3 - - - - 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
 
 

 1.3 จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวตักรรม
ที่น าไปยื่นขอจดทะเบียน 

- 1 
รายการ 

1 
รายการ 

 

ค าอธิบาย 
 

 จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวตักรรม หมายถึง ผลงานองค์ความรู้/เทคนิค/เทคโนโลยี/เครื่องมืออปุกรณ/์สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภณัฑ ์ซึ่ง 
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยยีื่นขอจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีนับสนุนใหห้น่วยงานภายนอกยื่นขอจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปัญญา 

 การน าผลงานวิจัยดังกล่าว ไปจดทะเบียนตามขอบเขต ดังนี ้
1. สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคญัที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดษิฐ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ 

- สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นหรือคิดท าขึ้นอันเป็นผลให่ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระท าใด ๆ ที่ท าให้ดีขึ้น หรือการคิดค้นกรรมวิธีในการผลิต
สิ่งของ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและหตัถกรรมได้ 

- การออกแบบผลติภณัฑ์ หมายถึง รูปร่างของผลติภณัฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมลีักษณะพิเศษส าหรับผลิตภณัฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบ
ส าหรับผลติภณัฑ์  อุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้ (*ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522) 

2. อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคญัที่รัฐออกให้เพื่อคุ้ทครองการประดิษฐ์ใหม่ท่ีคิดค้นพัฒนาขึ้นแตต่ไม่มีขั้นประดิษฐ ์
3. แบบผังภูมิของวงจร หมายถึง แบบแผนผัง หรือภาพที่ท าขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใด เพื่อให้เห็นถึงการจัดวงาให้เป็นวงจรรวม (*ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแบบผังภูมิ

ของวงจรรวม พ.ศ. 2543) 
4. พันธุ์พืช คือ พันธุ์พืชที่ปรับปรุงพันธุ์ใหม่และได้แจ้งข้ึนทะเบยีน หรอืได้รับการรับรองว่ามีลักษณะเด่นทางการเกษตร หรือไดร้ับการจดทะเบียนว่ามลีักษณะประจ าพันธุ์ท่ีเด่นชัด

มีความสม่ าเสมอ และมีความคงตวัของลักษณะประจ าพันธุ์ท่ีสามารถแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ได้ทุกครั้งของการผลติส่วนขยายพันธ์ุพืชนั้น 
5. ความลับทางการคา้ (Trade Secret) หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยังไมรู่้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไมไ่ด้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเปน็

ข้อมูลที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมีวิธีการรักษาความลับอย่างเหมาะสม (*ตาม พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545) 
เกณฑ์การประเมิน  

 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

1 รายการ - 2 รายการ 

เง่ือนไข  - 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
ผลการด าเนินงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ  (วศ.) มีผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปยื่นขอจดทะเบยีน จ านวน   2    เรื่อง ได้แก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ เร่ือง แผนวันที่ย่ืนขอจดทะเบียน 
สถานการณ์ด าเนินงาน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
1. แผ่นเกราะกันกระสุน Ultra High Molecular Weight Polyethylene 

เคลือบกราฟีน 
เดือนพฤษภาคม 2562 ก าลังร่างสิทธิบัตร เนื่องจากต้องเพิ่ม

ข้อมูลทางวิชาการ สนับสนุน Level 
of Innovation สืบค้นแล้วและตอ้ง
พิสูจน ์

2. ผง Bio glass ส าหรับวสัดุอุดฟัน เดือนกันยายน 2562 รวบรวมข้อมลูเพื่อจดทะเบียน 



                การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
2. ให้บริการทางวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการทีม่ีคุณภาพได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 

 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผน 

12) ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

2.  ความส าเรจ็ของการตรวจสอบและรับรอง
ระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
2.1 จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรบัรอง

ตามมาตรฐานสากล 
 

 
 

119  
ราย 

 
 

130 
ราย 

 
 

148 
ราย 

 

 

ค าอธิบาย 
 

 ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล หมายถึง ห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการประเมินเพื่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  
 การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นการสรา้งความเข้มแข็งให้กับภาคการผลติของประเทศ ส่งผลให้มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง และผล

การทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานจะเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก 
 สูตรค านวณ : นับจ านวนห้องปฏบิัติการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

เกณฑ์การประเมิน  

 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

148 ราย 157 ราย 165 ราย 

เง่ือนไข   
ผลการด าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เป้าหมายป ี62 5 10 10 10 10 15 15 20 20 15 15 12 
ผลการด าเนนิงาน 4 10 10 13 9 7 11 11 - - - - 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

53 - 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
  2.2  จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่

ได้รับการรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล 

1,094 
รายการ 

1,136 
รายการ 

1,408 
รายการ 

 

ค าอธิบาย 
 

 รายการวดัของห้องปฏิบัติการทีไ่ดร้ับการรบัรองระบบานตามมาตรฐานสากล หมายถึง รายการวัดของห้องปฏิบัตการทีผ่่านการประเมินรับรองระบบงานห้องปฏิบตัิการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นการสรา้งความเข้มแข็งให้กับภาคการผลติของประเทศ ส่งผลให้มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง และผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รบัการรับรองระบบงานจะเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 

 สูตรค านวณ : นับจ านวนรายการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การรบัรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
เกณฑ์การประเมิน  

 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

1,408 รายการ 1,600 รายการ 1,700 รายการ 

เง่ือนไข   

ผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เป้าหมายป ี62 130 130 130 130 130 130 130 160 160 130 130 110 
ผลการด าเนนิงาน 97 62 65 246 209 38 140 66 - - - - 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

717 - 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) 
 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
 ตัวช้ีวัด Agenda ที่รองนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรีก าหนด 
1. มูลค่าผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจฐานราก 
- - -  

ค าอธิบาย 
 

 มูลค่าผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก สามารถค านวณได้ดังนี้ 
1) ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหลกั หมายถึง บุคคลหรือองค์การที่เกิด “การเปลีย่นแปลง” จากการด าเนินงานของ ดครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาหรือยกระดับผลติภณัฑ์

ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีหลัก ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปใวนแต่ละกิจกรรม เช่น คนในชุมชน พนักงาน ลูกค้า อบต. จังหวัด เปน็ต้น 
2) รายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นของผูร้ับบริการ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหลัก นับเฉพาะผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทางตรง โดยการสุ่มตัวอย่างในชุมชน หรือพ้ืนท่ีที่มีผลกระทบ ตามสูตรการค านวณ

ดังนี ้
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 
 
 
 
 

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100) 

60 ล้านบาท 90 ล้านบาท 120 ล้านบาท 

หมายเหตุ  เนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่มีการวดัเป็นปแีรก ในปีงบประมาณ 2562 จึงไม่มผีลการด าเนินงานย้อนหลังเปน็ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด จึงน าสัดส่วน Interval ของเปา้หมายตามแผน
งบประมาณปี 2562 และ ปี 2563 มาก าหนด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33) เป็นค่าเป้าหมายขั้นต่ า (ลดลงร้อยละ 33.33) จากค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2562 
 
 
 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เป้าหมายป ี62 - - - - - - - - - - - 120 
ผลการด าเนนิงาน - - - - - - - - - - - - 

รายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้นของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี = รายได้สุทธิต่อปีโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น x จ านวน (คน) ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
 
 
 

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 
เรื่องแนวทางการสรา้งความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

1. การชี้แจงประเด็นส าคญัที่ทันต่อสถานการณ์ 
(ถ้ามี) 

- - -  

ค าอธิบาย 
 

 มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการตา่ง ๆ ได้แก่ ปลดักระทรวง อธิบดี และ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

 เจ้าภาพตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส านกัโฆษก และศูนย์ปฏิบตัิการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรม
ประชาสมัพันธ์ 

 การชี้แจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณม์ีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ 
ขั้นตอนท่ี 2 ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัตติามประเด็นข่าวท่ีจะตอ้งช้ีแจง 
ขั้นตอนท่ี 3 ส่วนราชการช้ีแจงประเด็นข่าว (ประเด็นข่าวท่ีช้ีแจง รายละเอยีด/เนื้อหาการช้ีแจง วัน เวลา ท่ีช้ีแจง ช่องทางการเผยแพร่) 

เกณฑ์การประเมิน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าวท่ีครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร ่
 กรณีส่วนราชการมีประเด็นท่ีต้องชี้แจงมากกว่า 1 ประเด็น การประเมินผลจะคิดจากคะแนนเฉลี่ย 
 เกณฑ์การประเมินพิจารณาตามหวัข้อ ดังน้ี 

หัวข้อการประเมิน หัวข้อ คะแนน เง่ือนไข หมายเหตุ 
1. ทันเวลา 
(10 คะแนน) 

• ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน 
• ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/5 วัน/7 วัน) 
• ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน และชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา

มากกว่า 1 วัน (3 วัน/5 วัน/7 วัน) 
 
 
 

10 คะแนน • การนับระยะเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ และ 
• หากชี้แจงประเด็นไม่ทันภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด จะไม่ได้รับคะแนนในการประเมิน
ประเด็นข่าว (0 คะแนน) 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
หัวข้อการประเมิน หัวข้อ คะแนน เง่ือนไข หมายเหตุ 
2. คุณภาพเน้ือหา 
(40 คะแนน) 

การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพเน้ือหาการชี้แจงประเด็นข่าว ประกอบด้วย 
ท้ัง 3 หัวข้อ ได้แก่  

- ท่ีมาท่ีไป (เรื่องเดิม) ของปัญหา  
- ข้อเท็จจริง สภาพท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน  
- การแก้ไขปัญหา (ตอบโจทย์ข้อสงสัยได)้ 

 
 

5 คะแนน 
5 คะแนน 
30 คะแนน 

•  ส่งประเด็นการชี้แจงข่าวใน
ระบบการรายงาน GNews 
Ticket 

3. วิธีการชี้แจง 
(20 คะแนน) 

กรณีชี้แจงภายในเวลา 1 วัน  • การชี้แจงจะต้องมีเน้ือหาครบท้ัง 3 หัวข้อ ตาม
ประเด็นการประเมินคุณภาพเน้ือหา 

• หากมีการแถลงข่าว แก่สื่อมวลชนไม่ถึง 2 
ประเภทสื่อ จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนน้ี 

• หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อ 
ขึ้นไป พร้อมจัดท า Facebook Live จะได้
คะแนนท้ังในส่วนของ การแถลงข่าวและการชี้แจง
ผ่าน Facebook Live ด้วย 

• ส่งหลักฐานวิธีการชี้แจง
เป็นเอกสารชั้นความลับ ให้ 
จัดส่งเอกสารมายังกรม
ประชาสัมพันธ์ ผา่นทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Mail) 
spokesman@prd.go.th 

• ส่งหลักฐานภายใน
ระยะเวลา 2 วัน หลังการ
ชี้แจง 

• มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อขึ้นไป 
• มีการชี้แจงผ่าน Facebook Live 

10 คะแนน 
10 คะแนน 

กรณีชี้แจงภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/5 วัน/7 วัน)  
• มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อขึ้นไป 
• มีการชี้แจงผ่าน Facebook Live 
• จัดท า Clip Video เผยแพร่ (สามารถน า Facebook Live มาตัดต่อเป็นคลิปได)้ 

5 คะแนน 
5 คะแนน 
10 คะแนน 

4. ช่องทาง 
การเผยแพร่  
(30 คะแนน) 

• เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ GNews 
• เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก เช่น เว็บไซต์ส่ือ เว็บพันทิป เว็บกระปุก ฯลฯ หรือ 

โซเชียลมีเดียภายในและภายนอก ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Line 
Youtube 

• เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ 

10 คะแนน 
10 คะแนน 

 
 

10 คะแนน 

 

 รวม 100 คะแนน   
 

เง่ือนไข กรณสี่วนราชการช้ีแจงประเด็นไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะไมไ่ดร้บัคะแนนในการประเมินประเด็นขา่วนั้น (0 คะแนน) 
ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีประเด็นท่ีต้องชี้แจงกรมประชาสมัพันธ์ 

 
 
 

mailto:spokesman@prd.go.th
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องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)  

 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 
  

ไม่ประเมนิองค์ประกอบนี ้ - - - 
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
                      เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 
  1. ข้อเสนอนวัตกรรม - - - - 
ค าอธิบาย กรณีที่ 2  ส่วนราชการที่ไม่มีการด าเนินการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ จะต้องเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี ้

1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคดิรเิริม่นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ ๆ  ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณร์วมทั้งให้มคีวามเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรข์องประเทศ เช่น 
พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวตักรรมเพื่อผู้ประกอบการธรุกิจนวตักรรมไทย เป็นตน้ 

2. นวัตกรรมใหบ้ริการ (Service Innovation) เป็นนวตักรรมที่น ามาใช้พัฒนา และสร้างคณุค่าในงานบรกิารภาครฐั การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่การจดทะเบียนนติิบุคคลออนไลน์ การปรับปรุงระบบสารสนเทศ หรือแอปพลิเคช่ันที่ให้บริการประชาชน เพือ่เช่ือมต่อกับ Linkage Centerของกรมการ
ปกครอง เป็นต้น 

3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคณุภาพการบริหารงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสรา้งความสัมพันธร์ะหว่าง ผูม้ีส่วนได้สว่นเสยีฝา่ย
ต่าง ๆ  เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพเิศษ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน  100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
1. องค์ประกอบของการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นนวตักรรม ดังนี ้

1.1 ต้องเป็นข้อเสนอทีม่ลีักษณะเป็นนวตักรรม  
(นวัตกรรม หมายถึง แนวคดิ วิธี และรูปแบบใหม่ๆ  ในการจัดการองคก์ร การด าเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสรา้ง พัฒนา เพิม่พนู ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
และแนวปฏบิัติตา่ง ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคณุภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ที่มา: ศูนยน์วัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)) 

1.2 ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนราชการยังไมเ่คยเสนอขอรบัการประเมินมาก่อน  
1.3 ต้องเป็นนวตักรรมทีด่ าเนนิการได้แลว้เสร็จในรอบการประเมินนัน้ 

2. คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วนของเนื้อหา และคณุภาพของนวัตกรรม 
2.1 ความครบถ้วนของเนื้อหา (20 คะแนน) ประกอบด้วย หลักการ เหตผุล ความจ าเป็น วัตถปุระสงค์ การด าเนินการ ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงอยา่งเป็นรูปธรรม 
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2.2 คุณภาพของนวัตกรรม (80 คะแนน) ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน มีความเช่ือมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปญัหา และความต้องการที่จะปรบัปรุงเพื่อ
แก้ไขปญัหาทีส่อดรับต่อความต้องการของกลุม่เปา้หมาย แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มผีลลัพธ์ท่ีแสดงถึงประโยชน์ได้อยา่งชัดเจน และมหีลักฐานการ
ด าเนินงานจริง ขอ้มูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

เง่ือนไข - 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 
  1. การด าเนินการตามแผนปฏริูปองค์การของส่วน

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - - - 
 

ค าอธิบาย  ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองคก์ารของส่วนราชการ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามข้อสั่งการนายกรฐัมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดย
นายกรฐัมนตรไีดม้ีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกสว่นราชการพิจารณาเร่งรดัการขับเคลื่อนการปฏริูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการ
ท างาน/ด้านกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา คา่ตอบแทน) 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พจิารณาแผนปฏิรูปองค์การที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกตให้สว่นราชการด าเนินการปรับแผนปฏิรปูองค์การโดยจัดท าเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการต้องด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การโดยจะต้องด าเนินการไดต้ามผลผลติ (Output) ที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
1. การด าเนินการไดต้ามผลผลติ (20 คะแนน)  

- ได้จ านวนผลผลิตครบถ้วนตามที่ก าหนดในประเด็นนั้น ๆ  (5 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
- ผลผลิตไดร้ับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผูม้ีอ านาจในการน าไปปฏิบัตติ่อไป (5 คะแนน) 

2. คุณภาพของผลผลติ (80 คะแนน)  
- ผลผลิตมีความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการด าเนินการ (how to) ที่ก าหนด เพื่อตอบสนองการบรรลเุปา้หมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้น ๆ  (25 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแกป้ัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเดน็ที่ก าหนด (30 คะแนน) 
- มีการน าผลผลติที่ไดไ้ปด าเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง) หรือมีการน าผลผลติที่ไดไ้ปใช้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศกึษา ต้องมีการด าเนินการตามผลการศึกษาใน

บางส่วน/ ถ้าเป็นการพัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือน าร่องในบางระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมีการน าผลการศกึษาไปรับฟังความเห็นหรือจัดท าร่างกฎหมาย 
เป็นต้น (10 คะแนน) 

- สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการด าเนนิการในการน าผลผลติไปใช้ทดสอบ/น าร่อง หรือน าไปด าเนนิการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง (มีสรปุผลการวเิคราะหข์องผลผลติ ที่ได้น าไป
ด าเนินการ/ มีการเผยแพร่ผลผลติ สร้างความรับรู้ความเข้าใจ หรือสรุปปญัหาจากการประกาศใช้กฎ ระเบยีบ เป็นต้น) (15 คะแนน) 
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เป้าหมาย/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) หมายเหตุ 

2559 2560 2561 
เง่ือนไข - 

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 


